
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________                                    №___________________________________  

Про затвердження Положення 
про апарат виконавчого комітету 
Львівської міської ради та його 
структури 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження 
структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів“ і від 08.07.2021 № 1081 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської 
ради“, враховуючи рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 № 685 “Про 
затвердження Типових положень про департамент, управління та відділ 
Львівської міської ради“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської 

ради (додаток 1). 
1.2. Структуру апарату виконавчого комітету Львівської міської ради 

(додаток 2). 
2. Вважати такими, що втратили чинність: 
2.1. Рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1026 “Про 

затвердження Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської 
ради та його структури“. 

2.2. Рішення виконавчого комітету від 18.12.2020 № 1193 “Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1026 “. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 



Додаток 1 
 
                      Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про апарат виконавчого комітету Львівської міської ради 

 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Апарат виконавчого комітету Львівської міської ради (надалі – 
апарат виконавчого комітету) у межах своїх повноважень здійснює 
організаційні повноваження виконавчого органу міської ради з метою 
забезпечення виконання вимог законодавства та для задоволення потреб і 
запитів Львівської міської територіальної громади у сфері, визначеній 
виконавчим комітетом та Львівським міським головою. 

1.2. Апарат виконавчого комітету створюється міською радою за 
поданням Львівського міського голови.  

1.3. Порядок діяльності апарату виконавчого комітету визначається 
Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, іншими законодавчими актами. 

1.4. Апарат виконавчого комітету не є юридичною особою. 
1.5. Юридична адреса апарату виконавчого комітету: 79008, м. Львів, 

пл. Ринок, 1. 
 

2. Основні завдання апарату виконавчого комітету 
 

2.1. Основними завданнями апарату виконавчого комітету є: 
2.1.1. Створення належних умов праці, матеріально-технічне 

забезпечення та організація роботи керуючого справами виконкому і 
заступників міського голови. 

2.1.2. Бухгалтерське обслуговування організаційного управління та 
архівного відділу. 

2.1.3. Складання та подання до відповідних органів зведеної 
бухгалтерської, фінансової, статистичної, податкової та іншої звітності 
виконавчого комітету міської ради. 

2.1.4. Організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та 
мобілізації, цивільного захисту та контролю за їх здійсненням. 

2.1.5. Забезпечення виконання законодавства з питань мобілізаційної 
роботи. 

2.1.6. Забезпечення у межах компетенції реалізації на території міста 
політики у сфері питань оборони і захисту національних інтересів від воєнних 
загроз національній безпеці України. 

2.1.7. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки виконавчих 
органів міської ради, підприємств, установ і організацій Львівської міської 
територіальної громади, її території, а також населення до дій в умовах 
особливого періоду. 



 
3. Структура та організація роботи 

 
3.1. До складу апарату виконавчого комітету входять: 
3.1.1. Відділ мобілізаційної та оборонної роботи. 
3.1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності. 
3.1.3. Львівський міський голова, його заступники, секретар ради, 

керуючий справами виконкому, помічники, радники міського голови, 
спеціалісти, водії, службовці. 

3.2. Керівником апарату виконавчого комітету є керуючий справами 
виконкому, який затверджується міською радою. 

3.3. Керівник апарату виконавчого комітету набуває повноважень з 
моменту призначення. 

3.4. Керуючий справами виконкому як керівник апарату виконавчого 
комітету: 

3.4.1. Здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету, несе 
відповідальність за виконання покладених на апарат виконавчого комітету 
завдань. 

3.4.2. Подає Львівському міському голові кандидатури на зайняття 
посад та подання про звільнення з посад працівників апарату виконавчого 
комітету відповідно до чинного законодавства. 

3.4.3. У межах компетенції виступає розпорядником бюджетних коштів, 
передбачених у кошторисі виконавчого комітету Львівської міської ради. 

3.4.4. Інформує громадськість про стан виконання повноважень, 
покладених на апарат виконавчого комітету. 

3.4.5. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого 
комітету. 

3.4.6. Підписує протоколи засідань виконавчого комітету. 
3.4.7. Веде особистий прийом громадян. 
3.4.8. Подає Львівському міському голові пропозиції щодо утворення 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних робочих груп та комісій, їх 
завдань, функцій та персонального складу. 

3.4.9. Подає Львівському міському голові клопотання про присвоєння 
працівникам апарату виконавчого комітету рангів посадових осіб місцевого 
самоврядування, про встановлення надбавок та інших видів матеріального 
заохочення відповідно до чинного законодавства. 

3.4.10. У межах компетенції розпоряджається коштами та майном 
відповідно до чинного законодавства та цього Положення. 

3.4.11. Координує роботу відділу мобілізаційної та оборонної роботи, 
організаційного управління, управління персоналом та архівного відділу. 
 

4. Компетенція апарату виконавчого комітету 
 

4.1. До компетенції апарату виконавчого комітету належать такі 
повноваження:  

4.1.1. Організація роботи керуючого справами виконкому, заступників 
міського голови. 

4.1.2. Координація взаємодії керуючого справами виконкому, 
заступників міського голови з виконавчими органами міської ради. 



4.1.3. Планування графіка робочого дня керуючого справами 
виконкому, заступників міського голови. 

4.1.4. Організація зустрічей і нарад, які проводить керуючий справами 
виконкому, заступники міського голови. 

4.1.5. Опрацювання пошти, адресованої керуючому справами 
виконкому, заступникам міського голови, підготовка вітальних листів та 
вітальних листівок керуючого справами виконкому, заступників міського 
голови. 

4.1.6. Підготовка проектів доручень керуючого справами виконкому, 
заступників міського голови. 

4.1.7. Забезпечення виконання усних доручень керуючого справами 
виконкому, заступників міського голови. 

4.1.8. Участь у формуванні та реалізації політики міської ради та її 
виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробка 
механізмів її реалізації. 

4.1.9. Участь в організації і проведенні нарад, семінарів, конференцій та 
інших заходів. 

4.1.10. Забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку 
відповідно до нормативно-правових документів. 

4.1.11. Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним 
оформленням документів та законністю проведення бухгалтерських 
операцій. 

4.1.12. Здійснення обліку та контролю за правильним витрачанням 
бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів з врахуванням 
внесених у встановленому порядку змін, а також за збереженням грошових і 
матеріальних цінностей. 

4.1.13. Здійснення обліку та контролю за правильним витрачанням 
коштів в іноземній валюті і коштів державного бюджету. 

4.1.14. Проведення нарахування і виплати заробітної плати 
працівникам апарату виконавчого комітету, організаційного управління, 
архівного відділу. 

4.1.15. Здійснення відшкодування витрат помічникам-консультантам 
народних депутатів України.  

4.1.16. Здійснення розрахунків з підприємствами, установами та 
організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. 

4.1.17. Участь у проведенні інвентаризації грошових коштів та 
матеріальних цінностей, оформлення результатів інвентаризацій і 
відображення їх в обліку. 

4.1.18. Складання і подання бюджетної, фінансової та бухгалтерської 
звітності у встановлені терміни до відповідних установ. 

4.1.19. Розробка проектів штатних розписів, кошторисів і змін до них та 
подання на затвердження, забезпечення зберігання цих документів у 
встановленому порядку. 

4.1.20. Здійснення контролю за збереженням основних засобів, 
малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей 
у місцях їх зберігання і експлуатації. 

4.1.21. Розроблення та забезпечення реалізації програм та планів 
заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 
виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 



4.1.22. Забезпечення виконання вимог законодавства України щодо 
конфіденційності інформації у Львівській міській раді. 

4.1.23. Координація здійснення аварійно-відновлювальних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

4.1.24. Здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, 
обробки і аналізу інформації про стан техногенної, екологічної та природної 
безпеки Львівської міської територіальної громади. 
 

5. Права апарату виконавчого комітету 
 

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених 
цим Положенням, іншими нормативними актами, апарат виконавчого 
комітету має право:  

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, які належать до його компетенції.  

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу 
з питань, які належать до його компетенції.  

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань. 

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської 
ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань. 

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать 
до його компетенції.  

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і 
колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді. 

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для 
підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для 
розробки і здійснення заходів, які проводить апарат виконавчого комітету 
відповідно до покладених на нього обов’язків. 

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих 
структурних підрозділів. 

5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення 
міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень. 

5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, 
сприяти у межах компетенції у їх проведенні. 
 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності апарату виконавчого комітету 

 
6.1. Апарат виконавчого комітету утримується за рахунок коштів 

бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, 
затверджених у кошторисі виконавчого комітету. 

6.2. Працівники апарату виконавчого комітету є посадовими особами 
місцевого самоврядування (крім водіїв та службовців), їх основні права, 
обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового 



забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах 
місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами. 

6.3. Структуру апарату виконавчого комітету затверджує виконавчий 
комітет. 
 

7. Відповідальність посадових осіб 
апарату виконавчого комітету 

 
7.1. Посадові особи апарату виконавчого комітету повинні сумлінно 

виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, 
керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не 
допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно 
вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб. 

7.2. Посадові особи апарату виконавчого комітету несуть 
відповідальність згідно з законодавством України. 

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю 
посадових осіб апарату виконавчого комітету при здійсненні ними своїх 
повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.  
 

8. Заключні положення  
 

8.1. Ліквідацію та реорганізацію апарату виконавчого комітету 
проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, 
встановленому законодавством України. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття. 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор юридичного 
департаменту       Гелена ПАЙОНКЕВИЧ 
 



          Додаток 2 
 
                      Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 

СТРУКТУРА 
апарату виконавчого комітету Львівської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: 
В апарат виконавчого комітету Львівської міської ради також входять 
Львівський міський голова, його заступники, секретар ради, старости. 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор юридичного 
департаменту       Гелена ПАЙОНКЕВИЧ 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та звітності 

Керуючий справами виконкому 

Помічники, радники 
міського голови, 

спеціалісти, водії, 
службовці 

Відділ  
мобілізаційної та 
оборонної роботи 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

